
REGULAMIN KONKURSU 

Prowadzony na profilu społecznościowym Facebook  

Uczelniany Samorząd Studencki PWSTE w Jarosławiu 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu w platformie społecznościowej Facebook (zwanym dalej 

“Konkursem”), jest Uczelniany Samorząd Studencki Państwowej Wyższej Szkoły 

Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza z siedzibą przy ul. 

Czarnieckiego 16, 37-500  Jarosław (zwany dalej „Organizatorem”).  

2. Fundatorem nagród dla zwycięzców konkursu jest Organizator.  

3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.  

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez 

Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.  

5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/usspwste (zwanej dalej 

“FanPage”).  

6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na 

temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Przewodniczący 

Uczelnianego Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-

Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. 

 

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy użytkownicy serwisu Facebook.com, 

którzy umieszczą zdjęcie spełniające wymagania konkursowe w poście objętym 

konkursem oraz posiadają status studenta Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno 

Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. 

2. Uczestnik umieszczający zdjęcie w komentarzu posta konkursowego, akceptuje 

warunki niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu, tym 

samym wyraża zgodę na wykorzystywanie treści przez niego umieszczonych dla celów 

Konkursowych.  

3. Uczestnik umieszczając jakiekolwiek treści, zdjęcia lub materiały wideo w poście 

konkursowym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

związanych z uczestnictwem w Konkursie. 



4. W Konkursie nie mogą brać udziału studenci przynależący do Prezydium Uczelnianego 

Samorządu Studenckiego. 

 

§ 3. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs trwa od 23 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  

2. Konkurs polega na umieszczeniu komentarza tj. zdjęcia w klimacie świątecznym na 

którym będzie widoczny student/studentka do którego przynależy profil Facebook. 

3. Każdy uczestnik ma możliwość dodania jednego zdjęcia konkursowego. W przypadku 

dodania większej ilości, Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.  

4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

6. Spośród otrzymanych zgłoszeń konkursowych Organizator wyłoni zwycięzcę na 

podstawie największej ilości reakcji pod umieszczonym zdjęciem. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika w momencie, gdy 

uzna, że uzyskane reakcje zostały zdobyte w sposób nieprawidłowy: 

a. Uczestnik zakupił reakcje w celu wygrania konkursu, 

b. Uczestnik w sposób nieprawidłowy pozyskał reakcje tj. wykorzystał istniejące 

grupy społecznościowe zrzeszające innych użytkowników Facebook, Inc. 

c. Uczestnik wymuszał na innych użytkownikach serwisu dodania reakcji do 

zdjęcia konkursowego, 

d. Uczestnik w inny sposób nieopisany w Regulaminie uzyskał polubienia. 

Decyzję w zakresie uznania polubień podejmuje Organizator. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i własnej wykładni wszystkich 

zapisów niniejszego Regulaminu. 

 

§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Organizator wskazany w 1 ustępie 

Postanowień Ogólnych, zwany w niniejszym rozdziale Administratorem. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celach niezbędnych do zawarcia i realizacji 

świadczeń wynikających z organizacji niniejszego Konkursu oraz z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności są nimi 

zawarte umowy na świadczenie usług informatycznych, doradczych. 



§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje na czas trwania Konkursu.  

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie jego trwania. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów Uczestnika, jeżeli nie będzie 

on związany z charakterem konkursu tj. umieszczeniem zdjęcia z materiałami 

opisanymi w §3 ust. 2. 

5. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników Konkursu jest ograniczona do 

wartości nagród w Konkursie.  

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszenie do 7 dni roboczych od daty jego zakończenia.  

7. Uczestnicy w przypadku wygrania konkursu mogą odebrać nagrody w Biurze 

Uczelnianego Samorządu Studenckiego przy ul. Czarnieckiego 16.  

8. Odbiór nagród odbywa się w godzinach pracy Biura Uczelnianego Samorządu 

Studenckiego. W przypadku, gdy Uczestnik nie odbierze nagrody w terminie 14 dni od 

ogłoszenia wyników, zostaje ona przekazana następnej osobie, która uzyskała 

najwyższy wynik polubień. 

9. Wszelkie treści dotyczące Konkursu zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych 

Organizatora mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną mają wyłącznie 

postanowienia Regulaminu. 


